
FALLA AOS AMERICANOS BRAZILIANOS EM NOME
D' AMERICA, POR SUS JRMAOS OS HABITANTES DAS VASTAS

PROVÍNCIAS dó rio dá prata.

Americanos dó Brazil : nossos caros Jrmaos. Ja chegou ó feliz
, edezejado tempo de que á

America, ista afligida May exija de todos seus filhos aquella uniaó de sentimentos que couxicue

aforza iresistivel das grandes Nazoens , como anossa ,
para ser salva das garras dos Tiranos que á

oprimem. Klla vos convida que participeis das glorias dos vossos generosos, evalentes Jrmaos que

abitao as vastas Provincias dó Rio dá Prata, 01 quaes generosamente combaten òs últimos esforzos

dos ferozes satellites dó despotismo.

Ja suas Cabezas se ornao de coroas de louros ,
ganhadas no campo dá honra , é da inmortalidade

4 sim como os nossos Jrmaos de México , Caracas , Santa Fé, Quito, é Peru. Todos ja gozao das

vantagens da libertade civil ínherente á todo hoinen.

Nos vos pedimos que vos unais intimamente á os nossos sentimentos que,naó saó outros

«jue, de quebrar as pesadas cadeias qu; nos tem afligido pello discurso de três séculos, ó que
tos igualmente hábeis participado. Ponde os olhos por un momento sobre avossa situazaó , é á

de vossos oppresores, os europeos,é vereis que nelles se achaó refundidas as nossas riquezas,

as comodidades, ó orgallo altanero , eo desprezo com que olhaó para todo americano: em nós só

lé diviza apobreza, ó abatimento, é á degradazaò {Veie que differenza

!

{Qual hé ó adientamento que experimentais desde ó arrivo dó Príncipe ao vosso pais? j Há-
beis visto algum americano occúpar algum dos primeiros empregos.1

* jSabeisquese tenha pre-

miado algum dos talentos de que abunda vossa pátria? Nao semente tendes sentido maior oppres-

jaó, i tirania mais refinada, eo desprezo athé da caterva de cobardes, que por naó defender á Patria

fugirão buscando um aiilo em vossa caza: imenzos sacrifícios, é imposiz<ens escandalosas comque
sois sacrificados; $é para qiie ? Para sustentar amais de log) vadios que naó fazem outra coiza que
adular aos déspotas que tao cruelmente Vos tiranizaó, athe chegar ao ponto de vos fazerem es-

trangeiros em vossa mesma pátria; porque só ó despotismo hiais cruel, eá arbitrariedade mais escan-

dalosa vos podia despojar das vosas abitazoens, paia as ocupar os comerciantes estrangeiros, por

influxo de qualquer vil criado dos que se chamaó grandes , asim como de que hum estrangeiro

tenha mais previlegios é prerrogativas que qualquer de vosoutros em vossa mesma caza,

1 Donde está o sistema Metropolitano pello qual de Justiza devíeis sçt gobernados, por existir

entre vosoutros ó trono? j Donde á reprezentazió nacional, para deste modo sucumbir o governo

militar que taó despoticamente vos tem gober nado, é governa?
i
Donde os establecimentos do

universidades, colégios, seminários, canáes, estradas publicas? ;Ah! nada disto esiste, nem ja

mais existirá para Vos se naó vos lembrais que ó mais ínfimo americano hé igual ao mais elevado

europeo, é com os bfioi que vos hé caracteiistico sacudires esse ignominiou jugo que degenera em
escravidão = Rompei para sempre os grilhios em que jazeis, libertai com herói.o esforzo á que vos

bé mais caro; as vossas esposas, filhos, é tudo ó que hé mais ^agrado paia o homem.=N.ió temais,

-que tres milhaós de habitantes dependentes desta grande capital , estão di postos a defender á sua

liberdade, é á de seus Jrmaos dó Brazil, com os seus brazos , é imensos recursos. Elles vos com vi

Jaó á que vos constituais em huma província livre independente, para que deste modo vos unais

tanto á nosoutros que os dóis póvos sejao hum , em interesses , • sentimentos.

Naó perdáis hum só momento em pôr em esecuzaó ó que, á humanidade , á justiza , é á ra-

zió vos clama.=É vos esforzados militares que, pella forza defendeis á tirania, vinde á nossos bra-

zos, que nelles vos receberemos com aquella fraternidade que estamos obrigados , é uoshé carac-

terística.

Naó tenhais ó mas5 miaimo temor de emprender esta heróica aczaó; é cieie que ssrã hum dia

de gloria , é de alegria, aquelle em que abrazemos em nossos brazos os nossos jrmaos do Brazil.

Todo a.quelle soldado qué se pásse com armas as bandeiras dó exercito da pátria, serão

pello valor de 83 reis ê «lie terá huma recompenza de igual quantia, incorporado á os nossos exér-

citos, querendo" goxará dó soldo de 102)500 reis menzual , como goza todo soldado dos nossos

oxercitos; é adensais os agradecimentos de nossa may pátria.

Toda á America tem fita á vista ná vossa conducta. Naó desmintaes de ser Seus dignos filhos;

pois senaó quereis sellar para sempre á vossa escravidaó , é de toda á vossa posteridade, áqual com
razaó

,
sempre amaldizoará os causadores dá sua desgraza, aterrai aos tiranos , é fazei ver aomundu

inteiro que conheceis as prerogativa* que disfrutaó os homens libres.




